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Fustager

RUB rens

Rensefrekvens
Ved dagligt flow og renhold af slanger
Kølet < 5 gr.
Delvist kølet <5 gr. fra køler til tappested, ikke kølet
fu-stage & slanger til køleren
Uden køl 18-24 gr.

5. uge
2. uge
Holdbarhed
21 dage
21 dage
3 dage
3 dage
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1 dag

Selvrens

<1 dag

VEDLIGEHOLDELSE AF FADØLSANLÆG


Kunden renser selv anlægget/anlæggene



Kunden afhjælper småfejl jf. side 11-12.

Ved fejl af mere kompliceret karakter kan fadølsafdelingens servicebord
kontaktes på telefon eller mail:

70 12 12 52
eller
teknik@royalunibrew.com
I nedenstående tidsrum viderestilles opkaldet til vagthavende
fadølsmontør:

Mandag - torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

16.00
18.00
11.00
11.00
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-

22.00
24.00
24.00
20.00

SÅDAN VIRKER ET FADØLSANLÆG


Kulsyren (CO2) i trykflasken (1) anvendes udelukkende til at ”trykke” øllet
ud af fustagen (2). Øllet i fustagen indeholder selv kulsyre!



Via reduktionsventilen (3), hvor trykket tilpasses de aktuelle forhold,
presses kulsyren gennem fadkoblingen (4) ned i fustagen, og øllet
presses op gennem ølslangen (5) frem til ølkøleren (6).



Øllet løber igennem en kølespiral (kølecoil) i ølkøleren og føres videre
frem gennem en ølslange til udskænkningshanen (7).



Kølespiralen ligger i et vandbad i ølkøleren. Når ølkøleren har været
tilsluttet i ca. 2 timer, dannes der is i vandbadet (en isbank), og den
nødvendige køling er til rådighed til at skænke fadøl med en temperatur
på ca. 4 - 6 grader.



Ølkøleren skal tilsluttes 230 Volt med jord.



Ikke alle ølkølere er ens. Men fælles for dem er, at de altid skal være fyldt
med vand. Kunden skal tjekke dette regelmæssigt. Vandet påfyldes
gennem det ca. 5 cm store hul oven på ølkøleren, og der hældes vand
på, indtil det kommer vand ud af overløbhullet på siden af ølkøleren.



Ølkøleren skal holdes ren, og det er specielt vigtigt, at kondensatoren
ikke lukkes af støv og snavs, ligesom papkasser og klude ikke må
placeres foran kondensatoren. Blokeres kondensatoren nedsættes ølkølerens kølekapacitet væsentligt.
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Postmix/Øl - køler

Python
8+2

Der skal være god ventilation ved kølerne,
evt. brug split modul - afdæk behov med fadølsafd.
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Hvis spildbakken
ønskes udført med
spul skal der være
1/2" vandstik med
kontraventil samt
afløb med vandlås
placeret under
bakke.
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1 stk - 230V/10A pr.
køler
1 stk - 230V/10A
hjælpestrøm

1/2" vandstik med
kontraventil

230V/10A
(haner samt logo)

ROYAL UNIBREW

HVORFOR SKAL FADØLSANLÆGGET RENSES ?


Fadøl skal behandles ligesom andre levnedsmidler.



Hvis ikke ølslanger og diverse haner, som øllet kommer i berøring med,
bliver rengjort regelmæssigt opstår der hurtigt skumproblemer ved
udskænkning, ligesom øllets kvalitet forringes.



Hvis efterfølgende rengøringsvejledning følges, og rengøringen udføres
regelmæssigt, vil fadøllets gode kvalitet kunne fastholdes.



Holdbarhed på fadøl se side 2.



Anlægget skal renses hver 2. uge (kunde-selvrens).

PRØVEOPSTILLING
6

KLARGØRING AF RENSEDUNK



Dykrøret afmonteres.



Dunken fyldes med max. 40 grader varmt vand.
NB! Der skal være plads til rensevæske.
Vand



Rensevæske fyldes oven i vandet.
Der fortyndes i forholdet 1:40 (2,5%)
Der skal anvendes målebæger for at få den rigtige
blanding.



Der skal anvendes engangshandsker og beskyttelsesbriller.
Undgå spild, da væsken kan give misfarvning.



Dykrøret monteres igen, dunken rystes og er klar til
brug.

Rensedunken må IKKE anvendes til gennemskylning
med rent vand.
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Vand og
rensevæske

Vand og
rensevæske

RENSNING AF FADØLSSLANGER


Fadkoblingen afmonteres fustagen og monteres på rensedunken.



Husk at sikre, at fadkoblingen er i korrekt indgreb på rensedunken.



Anbring en spand under udskænkningshanen og åbn hanen.



Hanen skal stå åben indtil øllet er skyllet ud, og der kommer rensevæske i
spanden, farven bliver let lilla.



Fadølsslangen skal herefter stå med rensevæske på i ca. 5 minutter.



I løbet af de 5 minutter skal hanen åbnes nogle gange for at trække rent
rensevæske frem. Rensevæsken bliver mere og mere klar lilla i farven.



Under den sidste skylning skal udskænkningshanen åbnes/lukkes flere
gange efter hinanden for at skylle løse partikler med ud. Rensevæsken er
nu klar lilla i farven



Såfremt væsken ikke bliver klar lilla, gentages processen.



Skylledunken fyldes med koldt vand, og fadkoblingen monteres.



Fadølsslangen skylles igennem med de 5 liter rent vand,
udskænkningshanen åbnes og lukkes flere gange, indtil dunken er tom.



Fadkoblingen påsættes fustagen og aktiveres. Åbn for hanerne, indtil der
kommer klar øl ud af alle haner, og smagsprøver er ok.

Rensedunken må IKKE anvendes til gennemskylning med rent vand.
Der må KUN kommes rent vand i skylledunken!
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FADKOBLINGEN



Der kan også sidde snavs i fadkoblingen. Det er derfor vigtigt, at den
også gøres ren.



Fadkoblingen rengøres med en børste i en spand med varmt vand.



Når fadkoblingen er rengjort, genmonteres den på ølfustagen.

UDSKÆNKNINGSHANEN



Hanen må IKKE adskilles !
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FUSTAGEN

NB ! Snavs og fremmedlegemer skal
fjernes, før fadkoblingen monteres.

30 LITER FUSTAGE

25 LITER FUSTAGE

Hvis der er snavs i toppen af dykrøret, skal det rengøres med lunkent
vand og en børste.
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PROBLEMER VED UDSKÆNKNING AF FADØL
TILPASSET KULSYRETRYK
(Arbejdstryk) - hvis fustagen står i
en temperatur på ca. 25 grader,
skal trykket stå på ca. 2,8 Bar.

HÅNDTAG der skal være
helt åbnet for
kulsyren.

FLASKENS
KULSYRETRYK
(Indhold) - når
viseren kommer
ned i det røde
område, er
flasken ved at
være tom, og
skal skiftes.

Husk at tjekke, at PAKNINGEN (hvid plastikring) mellem flaske og ventil er
rigtigt placeret.

FADKOBLING - husk at dreje
koblingen helt rundt i fatningen på
dykrøret, inden håndtaget lukkes
ned og låses.

ØLSLANGE - pas på, at der
ikke kommer knæk på
slangen, så øllet stopper eller
bremses på vejen mod
udskænkningshanen.
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PROBLEMER VED UDSKÆNKNING

Øllet skummer
Er kulsyren åben, og er
der kulsyre på flasken?

Tjek manometer og udskift flaske, hvis den er
tom

Er køleren tændt ?

Køleren skal have været tændt i mindst 2
timer

Mangler køleren vand?

Fyld vand på

Husk, at udskænkningshanen skal åbnes helt med én hurtig bevægelse

Øllet er fladt
Er kulsyren åben, og er
der kulsyre på flasken?

Tjek manometer og udskift flaske, hvis den er
tom

Er køleren tændt ?

Køleren skal have været tændt i mindst 2
timer

Er glassene rene?

Mælk, læbestift, afspændingsmiddel og
andre fedtholdige stoffer ødelægger
skummet. Ølglas skal vaskes op i en varm
sodaopløsning og skylles i koldt vand

Der kommer ingen øl ud af hanen
Er kulsyren åben, og er
der kulsyre på flasken?

Tjek manometer og udskift flaske, hvis den
er tom

Er der øl i fustagen, og er
pakningen OK?
Er der knæk på ølslange
eller CO2-slange?
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4. Fjern den gamle membran

INSTRUKTION:
1. Løsn ølkoblingen

2. Åbn ølhanen for at
frigøre trykket
3. Skru håndtaget løs ...

SÅDAN VIRKER ET POSTMIXANLÆG


Kulsyren (CO2) i trykflasken (1) anvendes til at lave danskvand samt
som drivtryk for sirupspumperne (2).



Via reduktionsventilen (3), hvor trykket justeres til henholdsvis karbonatoren og sirupspumperne (4). Det reducerede CO2-tryk føres via
slange (4) til sirupspumperne og via slange (5) til karbonatoren.



Sirup og CO2-vand løber igennem en kølespiral (kølecoil) i køleren (6)
og føres videre gennem en slange til postmix-hanen (7). I postmixhanen blandes sirup og kulsyreholdigt vand til den færdige drik.



Kølespiralen ligger i et vandbad i køleren. Når køleren har været
tilsluttet i ca. 2 timer, dannes der is i vandbadet (en isbank) og den
nødvendige køling er til rådighed til at tappe postmix med en
temperatur på ca. 3 – 4 grader.



Køleren skal tilsluttes 230 Volt med jord.



Ikke alle kølere er ens. Men fælles for dem er, at de altid skal være
fyldt med vand. Kunden skal tjekke dette regelmæssigt; hvis der mangler vand efterfyldes.



Køleren skal holdes ren, og det er specielt vigtigt, at kondensatoren
ikke lukkes af støv og snavs, ligesom papkasser og klude ikke må
placeres foran kondensatoren. Blokeres kondensatoren nedsættes
kølerens kølekapacitet væsentligt.
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SKEMA TIL REGISTRERING AF KUNDERENS
KUNDENAVN : __________________________________
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1 DAGLIG

RENGØRING AF POSTMIXHANER / BIB-KOBLING

Flomatic Postmixhane - udløbstud med diffuser

Udløbstud afmonteres ved drejning - derefter afmonteres diffuser
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Sæde i hane rengøres med en fugtig klud

Udløbstude samt diffusere lægges i varmt vand (40°C) i 5 minutter.
Rengøres derefter med blød børste
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Udløbstude samt diffusere skylles under lunkent vand
og sættes derefter i postmixhanen
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PROBLEMER VED UDSKÆNKNING AF POSTMIX

TILPASSET KULSYRETRYK
Arbejdstryk til karbonator skal stå på ca. 5 - 6 Bar.
Arbejdstryk til sirupspumper skal stå på ca. 3 - 4,5 Bar.
Vær opmærksom på, at der ikke må ændres på trykkene til
hhv. karbonator og sirupspumper.

FLASKENS
KULSYRETRYK
(Indhold) - når
viseren kommer
ned i det røde
område, er
flasken ved at
være tom, og
skal skiftes.

HÅNDTAG der skal
være helt
åbnet for
kulsyren.

Husk at tjekke, at PAKNINGEN (hvid plastikring) mellem flaske og ventil er
rigtigt placeret.

21

PROBLEMER VED UDSKÆNKNING AF POSTMIX

Sodavandet er fladt
Er kulsyren åben, og er
der kulsyre på flasken?

Tjek manometer og udskift flaske, hvis den er
tom.
Er der lige skiftet kulsyre, trækkes mindst 10 l.
danskvand frem.

Sodavandet er tyndt
Produktet er tyndt, eller
der kommer kun vand ud
af ha-nen

Er BIB’en tom, påsættes ny.
Er sirupskoblingen korrekt påsat?
Er BIB’en ikke tom, se ”Sodavandet er fladt”

Der kommer ingen sodavand ud af hanen
Er der strøm på anlægget?

Tjek el-kontakter og sikringer
Er anlægget forsynet med nøgleafbryder,
skal denne være tændt

Er kulsyren åben, og er der
kulsyre på flasken?

Tjek manometer og udskift flaske, hvis den
er tom.

Der kommer kun sirup ud af
hanen

Er vandtilførslen til køleren åben (min. tryk 2
Bar)
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